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Vylepšení místa, které je ve špatném stavu.  
Například opravíme starou budovu.

Místo ve městě, kde lidé pěstují zeleninu a jiné rostliny.

Způsob zacházení s věcmi. Když už nějakou věc nepotřebuji, tak ji 
nevyhodím. Použiji ji znovu k něčemu jinému. Třeba kávovou sedlinu 
použiji jako hnojivo na rostliny.

Místo, kde je hodně zvířat na malém prostoru, například slepice.

Místo nebo stavba, která je ve špatném stavu. Toto místo nebo stavba 
se nedají dobře využít.

Je to něco, co nám zbyde na dně hrnku, když vypijeme kávu.

Je to způsob života. Člověk se snaží žít tak, aby po něm zbylo co 
nejméně odpadu.
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Nádoba, ve které žijí žížaly. Do této nádoby se dávají rostlinné zbytky 
z kuchyně nebo zahrady. Žížaly je jedí a dělají z nich hnojivo.

Petr: „Nechci pořád kupovat nové věci. Raději si je někde půjčím 
nebo vyměním za něco jiného. S kamarádkou si třeba půjčujeme 
a vyměňujeme oblečení.“ 

Petr: „Podívej na tu starou továrnu. Líbilo by se mi, kdyby ji někdo 
opravil. Pak by tam mohlo být něco hezkého, třeba komunitní 
centrum.“ 

Petr: „Jedna Američanka prý žije tak, že má 
velmi málo odpadu. Za jeden rok vytvoří 
tak málo odpadu, že se to všechno vejde 
do sklenice od okurek.“  

Petra: „Představ si to! Jana vypila 
kávu. Potom si dala na tělo černý logr, 
který zůstal na dně hrnku. Prý to 
pomáhá, aby byla kůže hebká.“  

Petra: „Můj kamarád má doma v kuchyni žížaly. No vážně! Žížaly 
bydlí v nádobě z plastu a kamarád jim dává slupky a zbytky jídla. 
Žížalí hovínka pak použije jako hnojivo pro zahradu.“ 

Petra: „Tady si mohou pěstovat 
zeleninu lidé, kteří bydlí ve městě a 
nemají vlastní zahradu.“

Petr: „Znám jednu starou továrnu, kde se už nic nevyrábí. Okolo té 
továrny je spousta odpadků. Nevypadá to tam moc hezky.“ 

Petra: „Nelíbí se mi, když má každá slepice 
pro sebe tak málo místa. Já bych takhle 
taky žít nechtěla.“ 
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